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Πρόσκληση σε τακτική γενική (εκλογοαπολογιστική) συνέλευση στην Ι.Ε.Μ.Θ. 

Η αναβληθείσα Τακτική Γενική (Εκλογοαπολογιστική) Συνέλευση για ενημέρωση, λογοδοσία 

από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής 

Επιτροπής, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαΐου και ώρα 6μμ., στην αίθουσα  

«Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α΄» στο Πνευματικό Κέντρο της Ι.Ε.Μ.Θ. 

Δημητσάνας 47, Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκη. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Λόγω πιθανής έλλειψης  απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 

επόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020, 6μμ, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας 

Διάταξης.  

Λόγω των ιδιαίτερων καταστάσεων και μέτρων προφύλαξης επισημαίνονται τα εξής: Η αίθουσα 

όπου θα διεξαχθεί η συνέλευση θα είναι ανοιχτή κι από τις δύο πόρτες για πλήρη αερισμό. Οι 

καρέκλες θα είναι τοποθετημένες σε απόσταση τουλάχιστον 1,5μ μεταξύ των. Για να μην υπάρξει 

συνωστισμός μεταξύ των μελών μας θα επιτρέπεται να ψηφίζουν από τις 5μμ έως τις 8μμ ακόμα 

κι αν κάποια μέλη δεν θέλουν να παρακολουθήσουν την συνέλευση. Κατά τη διάρκεια της 

ψηφοφορίας θα κρατούνται αυστηρά αποστάσεις και θα παρέχονται στα μέλη μάσκα, γάντια και 

αντισηπτικό υγρό.  

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα τακτικά και οικονομικώς τακτοποιημένα 

μέλη της Ένωσης μέχρι και το 2019 (η ετήσια συνδρομή είναι 20 € κατ’ έτος). Η τακτοποίηση 

των οφειλών μπορεί να γίνει στη Γραμματεία της Ένωσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής 

Συνέλευσης (αρχικής ή επαναληπτικής). Όπως έχει αποφασισθεί από προηγούμενη συνέλευση οι 

φοιτητές και οι άνεργοι νέοι μέχρι 25 ετών η ετήσια συνδρομή τους έχει ορισθεί στα 5 €. 

Οι υποψηφιότητες είναι οι ίδιες όπως κατατέθηκαν στη γραμματεία της Ένωσης (μέχρι την 12η 

Μαρτίου)  και όπως όριζε η ανακοίνωση της αναβληθείσης γενικής συνέλευσης. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

1.    Διαπίστωση απαρτίας – Έναρξη της Γενικής Συνέλευσης 

2.    Εκλογή Προέδρου, Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης και Εφορευτικής Επιτροπής 

3.   Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου 2019 από τον Πρόεδρο της Ι.Ε.Μ.Θ. 

4.    Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού και οικονομικής κατάστασης για το έτος 2019 από 

       τον Ταμία της Ι.Ε.Μ.Θ. 

5.   Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

6.   Απόφαση για την απαλλαγή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. 

7.   Τοποθετήσεις – Προτάσεις 

8.   Ψηφοφορία για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής    Επιτροπής. 

9.   Ανακοίνωση αποτελεσμάτων από την Εφορευτική Επιτροπή – Λήξη της Γενικής Συνέλευσης. 

  

Θεσσαλονίκη, 18 Μαΐου 2020 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

           Ο Πρόεδρος                                                                                            ο Γεν. Γραμματέας 
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     Παύλος Σταματίδης                                                                                   Γεώργιος Κομνηνάρας 
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